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 واإلرادة الطلب
 العظمى اهللا آية حضرت

 + خميني إمام
 فهري أحمد سيد : وشرح ترجمة

 الرحيم الرحمن اهللا بسم
 الطـاهرين الطيبـين وآله محمد على اهللا وصلى العالمين رب اهللا الحمد

 . الدين يوم إلى أجمعين أعدائهم على اهللا ولعنة
ى الفقـه أصـول في بحثنا انتهى فلما وبعد  واإلرادة طلـب ال مـسألة إـل

 لعـدم ومحلهـا ألهلها نتركها أن دنا أر والتفويض الجبر مسألة إلى هية المنت
 مطالبهـا ودقـة مقـدماتها لكثرة المظان هذه في هو كما حقها أداء إمكان

 المباحـث بتنقـيح المـولعين بعض إصرار أن إال األكثر أفهام عن وبعدها
 واإلشـارة المقـام ب يناس مما المسألة أطراف لبعض التعرض إلى ألجأني

 إلى إيكاال غالبا البراهين ذكر من البرهان إليه سلق مما التحقيق هو ما إلى
 . المباحث هذه لتحقيق المعد األعلى العلم

 بـين مـن أفردتها الذيل طويلة صارت ذلك مع المسألة أن رأيت ولما
: ومطالب مقدمة على مشتملة مفردة لة رسا المباحث
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 المقدمة
 الكـالم فـي االختالف هو واإلرادة الطلب في االختالف ى مبن أن اعلم
 الى تعـ الواجـب أوصاف الكالم أصحاب اختالف هو ذلك ومبنى النفسي

 على زائدة قديمة صفات بإثبات اإلفراط جانب إلى األشاعرة فذهبت شأنه
 . األول في لها ثابتة حلوليا قياما بها قائمة تعالى ذاته

 ذاته أن قائلين تعالى عنه الصفات نفي من التفريط جانب إلى والمعتزلة
 . المبادئ واترك الغايات خذ : قبيل ن م الصفات مناب نائبة

 صرف ألن الذات مع المتحدة الصفات إثبات هو الوسط الفحل والقول
 كـل يرجع بل كمالية حيثية عنه تشذ ال وجمال كمال كل صرف الوجود

 أو األصـالن يلزم وإال الخارج حسب به الوجود حقيقة إلى وجمال كمال
 فـي واإلمكـان الوجـود صـرافة في والخلف ذاته في والتركيب األصول
 : عليها البراهين وذكر ذكرها يطول ا مم ذلك غير إلى الواجبى الوجود
 تسميتهم ولعل الفريقين بين التشاجر طال الكالم إلى بحثهم انتهى ولما

ى ة اإلماميـ ومتكلمـوا المعتزلة فذهبت لذلك بالمتكلمين  توصـيف أن إـل
 عليـه سـى مو شـجرة مثل شيء في الكالم إيجاده ألجل بالمتكلم الباري
 . ملك أو نبي نفس أو السالم

 قيامـا الكالم ال به التكلم لقيام عليه إطالقه أن التحقيق أهل بعض وقال
 أن الفـرق أن إال كـذلك أيـضا علينـا إطالقـه إن كما حلولياً ال صدورياً
. تعالى ه دون باآللة إيجادنا
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 األصـوات جـنس مـن لـيس تعـالى كالمـه أن إلى األشاعرة وذهبت
 النفـسي الكـالم يسمى األزل في تعالى بذاته قائم معنى هو بل والحروف

 بنفـسه القائم طلب ال ومنه الحروف من المركب اللفظي الكالم مدلول وهو
 : اإلرادة غير وهو

 لذاك ليس تعالى يه عل المتكلم إطالق أن للبرهان الموافق الحق والقول
 . لذا وال

 وسيط ال ب المنصرم المتجدد الكالم إحداث فالن المعتزلة قول فساد أما
 . منها كثيرة لمفاسد مستلزم

ب نزال وإ الوحي إيحاء وقضية عنه تعالى وذاته صفاته في للتجدد  الكـت
 ينفـق ما التي الربانية العالية العلوم من السالم عليهم المرسلين األنبياء إلى

 ولقد السالم عليه موسى مع تعالى كتكلمه مغزاها يكشف أن لبشر أن لبشر
 . } اَألِمين الروح ِبِه نَزَلَ { : تعالى قوله أسرارها بعض إلى أشار
 : تعالى وقوله . ) ١٩٤ ـ ١٩٣ / الشعراء ( } الْمنِذِرين ِمن ِلتَكُون قَلِْبك علَى {

 وهـو ، فَاسـتَوى ِمـرٍة ذُو ، الْقُوى شَِديد ه علَّم ، يوحى وحي ِإالَّ هو ِإن { إن
 عبِدِه ِإلَى فَأَوحى ، أَدنَى أَو قَوسيِن قَاب فَكَان ى فَتَدلَّ دنَا ثُم ، اَألعلَى ِباُألفُِق

 : أخر إلى ) ١١ ـ ٤ / النجم ( } رأَى ما الْفُؤاد كَذَب ما ، أَوحى ما
 منـاف غير للبرهان موافق بوجه الكتاب زول ون الوحي كيفية إلى فأشار

 األسـرار أن ولعمـري الحـدوث ووصـمة التغير شوب عن تعالى لتنزيهه
و الـوحي كيفية إلى المشير لإللهي الكالم هذا في المودعة  روحانيـة ودـن

 بقـاب عنـه المعبـر والمقام التدلي مقام إلى وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول
فكر إليه يصل لم مما الوحي تحقق ثم أدنى أو ه بقول إليه يشار وما قوسين
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 الرياضات إلى لمشفوع ا البرهان بقوة العلم في الراسخ األوحدي إالّ البشر
 . األيمان ونور

 فـي المتـصرم الكـالم بإيجاد متكلما تعالى كونه توهم دفع والمقصود
 أن وبينـه بيننـا والفـرق صـدورياً قيام به التكلم بقيام أو غيرها أو شجرة

 فـي والتغيـر للتـصرم مالزم أيضا ذلك فإن بغيرها وإيجاده باآللة إيجادنا
 . والذات الصفات

 بعـض بظـواهر واغتـرارا الحديث أصحاب بعض من سمعك قرع وما
 الفعل مع حادثة تعالى إرادته كون من مغزاها إلى الغور غير من األحاديث

 في يكون أن ى تعال جنابه جل المتين البرهان يدفعه مما الفعل صفات ومن
 أنـه بمـا للموجـودات الكمال صفات من هي التي اإلرادة عن خلوا ذاته

 ذاتـه في التركيب للزوم ذاته من الصادر فعله في كالطبايع وكون موجود
 : قدسه تعالى منه األكمل هو ما تصور و

 أو مختلفـان همـا ومـشيته اهللا علم ـ السالم عليه ـ اهللا عبد ألبي قلت
 وال اهللا شـاء إن كذا سأفعل تقول أنك ترى أال ليس لعلم ا : فقال ؟ متفقان
 فإذا يشأ لم انه على دليل اهللا شاء إن فقولك اهللا علم إن كذا سأفعل : تقول
 . السابق اهللا وعلم شاء كما شاء لذي ا كان شاء

 علمـه عـين تكـون أن يمكن ال تعالى إرادته أن يقال ربما ودفع شك
 فعله القبائح من شيئا وال ظلما وال شرا د يري وال شيء كل يعلم فإنه تعالى
 أن فيجب ذاته عين وعلمه إرادته غير فعلمه إرادته دون شيء بكل متعلق
. ذاتي يعلم وعالم ذاتية بإرادة ال يد مر فهو ذاته غير إرادته يكون
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 منافيـة غيـر الخيرات إفاضة بأن الفلسفة أئمة مسفورات في بما فيدفع
 مرضيا الخيرات إفاضة وكون ذاته الزم اختيارها بل المنطلق الجواد لذات

 باإلضافة بالخيرات المتعلقة اإلرادة ووزان إرادته معنى هو ذاته بحسب لها
 . أنهما مع تعالى ذاته عين فإنهما ر والبص السمع وزان العلم إلى

 وسـمع معلوم بكل علم تعالى فذاته والمبصرات بالمسموعات متعلقان
 متعلقـة كونهـا ع مـ الحقـة اإلرادة وكذلك صر مب بكل وبصر مسموع بكل

 : ذاته عين بالخيرات
 عليـه كالبرهـان والتفـصيل إجماال إليه ير نش دفعه في آخر مسلك ولنا
 كـشف وهـو تعـال ذاتـه عـين هو الذي العلم أن وهو محله إلى موكول
 وجود لكل الجامع الصرف الوجود حقيقة حقيقته البساطة عين في تفصيلي

 كشف هو إنما األشياء عن كشفه بتبع المتعلق التام الكشف و الوحدة بنحو
ى الراجعـة والنقـائص الـشرور وجهـات بالذات وجود هو بما الوجد  إـل

 العلـم فـي ال فيهـا لنقص بالذات العلم بذاتها يتعلق أن يمكن ال األعدام
 أيضا اإلرادة أن كما وبالعرض التبعية جهة على بوجه بها العلم يتعلق وإنما

 الـذاتي التعلـق فـي العلـم وزان بعينهـا اإلرادة فـوزان كذلك بها متعلقة
 بـل تـام غير اإلرادة دون شئ بكل يتعلق العلم أن من قيل فما والعرضي

 كذلك اإلرادة به تتعلق بالذات العلم به تتعلق بالذات العلم به يتعلق كلما
 . بالعرض به أيضا هي تتعلق بالعرض ه ب يتعلق وكلما

. الذات صفات من تعالى فيه اإلرادة أن ذكر مما فتحصل
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 أن كمـا تعـالى عنـه منفية لنا التي المتجددة المتصرمة اإلرادة هذه نعم
 المقـام فـي الواردة ولألخيار عنه منفية اإلمكانية بحدودها األوصاف سائر

 . ذلك المقام يسع ال لطيف توجيه رنا ذك ما خالف الموهمة
 وتبعـة المعتزلـة ذكـره بما تعالى ه ل التكلم إثبات يمكن فال وبالجملة

 ذاتـه علـى صـفات قيام من األشاعرة إليه ذهبت ما أن كما اإلمامية بعض
نقص للقـوة مستلزم الحلولى القيام فإن باطل الكالم ومنها ب واـل  والتركـي
 ولكـون لـذلك مستلزم الكمال صفات عن الذات خلو أن كما عنه تعالى
 مـن ذلـك غير إلى اإلمكان إلى اتي الذ الوجوب والنقالب هبة ذاما تعالى

 يعرفـه ذاتـه مرتبـة فـي حتـى آخـر بوجه متكلم تعالى إنه نعم المفاسد
 فيـه مـشاحة ال النفسي الكالم ذلك على أطلق ولو الحكمة في الراسخون

 واألشـاعرة المعتزلة من الكالم أصحاب وأفهام يستشعره ال األشعري لكن
 . أولى عنه واألعراض الكالم هذا طور عن بعيدة

 . أمور وهو مطلوبه على األشعرى به ل استد مما المهم في األول المطلب
 لـه مبـدءا اإلرادة تكـون أن غيـر من يتحقق قد اللفظي الطلب أن منها

 الـصفات مـن ولـيس مبـدأ مـن له والبد واإلعذارية اإلمتحانية كاألوامر
 أثبت فإذ نفس بال القائم النفساني الطلب إال للمبدئية يصلح شيئي النفسانية

 طلبـا الكالم مطلق في بل الموارد سائر في كذلك فليكن مورد في إمكانه
. أوال كان

 هـو فالمبـدأ فينـا إلعذاريـة وا اإلمتحانية األوامر في أما عنه والجواب
. اإلرادة
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 بالفائدة والتصديق بالتصور مسبوق منا صدر اختياري فعل كل أن بيانه
 بعـد ثـم إليـه تـشتاق ياتها ومـشته النفس لتمايالت موافقا كان فإن بنحو

 األعـضاء فتحرك إليه ونهم إتيانه إلى فتعزم وتصطفاه تختاره قد االشتياق
 العقل لكن لمشتهاها مالئما يكن لم وأن به فتأتي نحوه سلطانها تحت التي
 فتختار بإتيانه النفس مشتهيات رغم على يحكم وإتيانه تحققه أصلحية برى

 النـافع الـدواء كـشرب األعضاء وتحرك وتهم عليه وتعزم وجوده النفس
 كمـال مع والقطع الشرب على النفس يحمل العقل فإن الفاسدة اليد وقطع

 أن أو األكيـد االشـتياق هـو اإلرادة أن مـن القـوم كالم في فما كراهتها
 أيـضا بالفائدة التصديق ليس بل ينبغي ما على ليس مقدماتها من االشتياق

 . ذلك تفصيل المقام يسع وال مية الحت المقدمات من
 بـه االختياريـة أفعالـه جملـة فـي اإلنسان من الصادرة األوامر إن ثم

 واإلعذاريـة االمتحانيـة والنواهي األوامر بين والفرق بمبادئها منه الصادرة
 أفعـال هـي بمـا فإنهـا والنواهي األوامر في وال المبادئ في ليس وغيرها

ى التصور من المبادئ إلى محتاجة اختيارية  وتحريـك العـزم تـصميم إـل
 يكـون أي إيجاديـا اسـتعماال كليهمـا في مستعملة والهيئة اللسان عضلة

 بالدواعي بينهما الفارق وإنما عنه الزجر أو المتعلق إلى البعث في مستعملة
 له وغاية لألمر باعثا يكون وما اإلمتحانية غير لألوامر فالداعي والغايات

ى فالداعي ـ المتعلقات من المدركة الخاصية هي  المـاء بإتيـان األمـر إـل
ى الـداعي وأمـا المدركـة الخاصـية إلى الوصول هو للشرب  األوامـر إـل

 ذهـب فمـا نفسه إعذار أو واختبار العبد امتحان هو واألعذارية اإلمتحانية
الفعـل إرادة مـراده كـان إن اإلرادة ليست لها المبدأ أن من األشعري إليه
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 إرادة مراده كان وأن إلرادته متعلقا ليس الغير فعل ألن أمور الم من الصادر
 أيـضا واألعذارية اإلمتحانية األوامر في حاصلة فهي الفعل إلى الغير بعث

 األوامـر مطلق في الدواعي أن كما غيرها وفي فيها مختلفة الدواعي أن إال
 . مختلفة

 مـسبوق هـو و منه الصادر األمر هو لآلمر اختياري فعل هو ما وبالجملة
 فـي كلـه هذا وغيرها اإلمتحانية األوامر بين فيه سواء االختيارية بالمبادئ

 أوحى مما اإللهية والنواهي األوامر وأما العرفية الموالي من الصادرة األوامر
 فـي وال الصدور كيفية في منا الصادرة كاألوامر ليست فهي أنبيائه إلى اهللا

 كلهـا والـدواعي واألغـراض غايـات ال ألن والدواعي باألغراض المعللية
 المبـادئ فـي معقـول وغيـر تأثيرها تحت هو ويصير الفاعل في مؤثرات

 التي للقوة الستلزامه عظمة جلت المبادئ مبدأ عن فضال الروحانية العالية
 والنقص والفعل والقوة والصورة الهيولى من الذات وتركب الهيولى حاملها

 أنه بينهم المعروف هو فما عنه تعالى ار واالفتق اإلمكان عين وهو والكمال
 فعلـه مـع واالمتنـاع الفساد في مشترك العباد إلى العائد للنفع يفعل تعالى
 . إليه العائد ، للنفع

 الغاية ألن عبثا فيكون وغاية لغرض ال فعلة يكون أن ذكرنا مما يلزم وال
 والفاعـل تعـالى ذاتـه هـو الرباني للنظام التابع األتم النظام وهو فعله في

 تحـت تعـالى كونـه بمعنى ال اختالفهما يمكن ال واحد تعالى فيه والغاية
 ذاتـه حـب أن بمعنـى بـل بوجود مستحيل أيضا فإنه فعله في ذاته تأثير

 علـم بذاتـه فعلمه واستبداد استقالل ال وتبعا استجرارا آثاره لحب مستلزم
بذاته وحبه لتفصيل ا مرآة في عداه بما لعلمه وعلة ذاته مرتبة في عداه بما
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 التغيـر وصـمة عـن منـزه وجه على باألشياء المتعلقة ذاته وإرادته كذلك
 كونهـا أو األشـياء محبوبية ال مرضية وكونها ذاته محبوبية ألجل والتصرم
ت المعروف القدسي الحديث إشارة ذلك وإلى استقالال مرضية  كنـزا كـن
 الـذات ظهـور فحب أعرف لكي الخلق فخلقت أعرف أن فأحببت مخفيا

 . األشياء ال الذات حب ومعروفيتها
 النظـام من جزء الرسل وإرسال الكتب وإنزال الوحي إيحاء أن وليعلم

 كيفيـة بهـا اإلرادة تعلق وكيفية الرباني األجمل للنظام التابع الكياني األتم
 حـضرة أي الربـاني للنظام واألستجرار التبعية بنحو الكياني بالنظام تعلقها

 والمحـب الـذات المحبـوب المخفـي الكنـز وهـي والـصفات األسماء
 . الذات عين والحب والمحبوب
األوامر مطلوبـه إلثبـات األشـعرى تمـسك وهن ذكرنا مما فتحصل  ـب
 لنـا نفسي وطلب نفسي كالم فرض لو بطالن عرفت ما مع فإنه األمتحانية

 س قيا إال هذا وهل وعال جل الواجب القيوم ذات في تصوره يمكن ال فيها
 . ربانيتين هللا أن ترى النملة ولعل األرباب ورب والتراب بالخلق الحق

 فـي لـيس أنـه من اهللا رحمه الخراساني المحقق كالم وهن اتضح كما
 . إنشائي وطلب إنشائية فيها بل حقيقية إرادة اإلمتحانية األوامر
 : عليه يرد عرفت ما إلى مضافا فإنه
 اإلنـشائي للوجـود معنـى ال اإلنـشائية لـإلرادة محـصل معنـى ال أنة

 العقالء يعتبر نعم . واإلنسان واألرض كالسماء المتحققة للحائق واالعتباري
 سـائر و والملكيـة كالزوجيـة إليهـا الحاجـة لمسيس لها حقيقة ال أمورا

: إنشائي وفرد حقيقي فرد والطلب لإلرادة فليس االعتباريات
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 بناء يلزم أنه واإلرادة الطلب اختالف إلثبات األشاعرة مستمسكات ومن
 أن إمـا العـصيان أهل مطلق بل باإليمان الكفار تكليف في اتحادهما على

 إرادتـه عـن اهللا مراد تخلف أو بالضرورة فاسد وهو جدي تكليف يكون
 اإلرادة يكون أن وليمكن مبدأ من التكاليف هذه في البد وحيث أفسد وهو

 كانت لو آخر وبعبارة مبدأ فهو الطلب غير للمبدئية مناسبا آخر شئ وليس
 بالـضرورة المطلـوب حـصول لـزم اللفظي للطلب مبدءا الواجبة اإلرادة
 المبـدأ أن علمنا التخلف رأينا ولما إرادته عن تعالى مراده تخلف المتناع
 المـوارد سائر في فيكون المبدأ فهو لها صالحا الطلب غير بكن ولم غيرها
 . كذلك أيضا

 انتهي حتى قلت بأن أردفه مجمل بكالم عنه الخرساني المحقق وأجاب
 فـال اإلشـكال يزيد بما عنهما وأجاب والتفويض الجبر عويصة إلى األمر

 فيـتم إجماال فيها الحق وبيان عليها هي ما على المسألة طرح عن محيص
 . فصول ضمن في الكالم

 مـن فـرع الكـالم أهل مسفورات في معنونة هي بما المسألة إن : فصل
 بـين مـن بـل منه أوسع العقلي البحث ومظان العقلية المسألة أصل فروع

 الجبـر بـين أن ورد فيمـا اإلشارة إليه ولعله سيتضح كما واألرض السماء
 : تأمل واألرض السماء بين مما أوسع منزله والتفويض
 المتربيـة والخـواص واآلثـار عللها من الصادرة المعلوالت هل : فنقول

 الفواعل عن الصادرة واألفعال باألسباب وطة المرب والمسببات األشياء على
 الحيوانيـة أو النار وإحراق الشمس كإشراق الطبيعية الملك عالم في سواء

ومرارة العسل كحالوة األشياء على المترتبة والخواص لآلثار أو واإلنسانية
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 شـيء على يترتب ما كل وبالجملة أوال مختار الفاعل كان وسواء الحنظل
 االسـتقالل سـبيل علـى منـه وصـادر عليـه يترتب هو هل كان نحو بأي

 تعـالى شـأنه وإنمـا فيها تأثير شأنه جل للحق يكون ال بحيث واالستبداد
ث والبنـاء كالبنـاء العالم إلى ونسبته فقط المبادئ خلق  بعـد يكـون بحـي

 فـي والنـار إشراقها في الشمس ويكون والتدبير التأثير عن منعزال اإليجاد
 ومـستبدات مستقالت شؤونها في والمالئكة أفعاله في نية واإلنسا إحراقها
 ومنـشأية العبـد فاعليـة فـي بـاهللا والعيـاذ وعدمـه الباري وجود ويكون

 األمـر وفوض مثال العقل أوجد تعالى وأنه السواء على لآلثار الموجودات
 فاعـل هـو كمـا تعـالى أنـه أو إليه أفعال وفوض المكلف أوجد أو إليه

 وال األشـياء مـن لشيء تأثير وال فاعلية وال وسط بال ثار اآل فاعل المبادئ
 منعزلة كلها األشياء بل لموجود خاصية وال غيره إلى بالنسبة لموجود علية
 أشـياء بإيجـاد اهللا عـادة جرت لكن واآلثار والخواص والتأثير العلية عن

 واإلرادة النار عقيب واإلحراق الشمس وجود عقيب كاإلشراق أشياء عقيب
ب بالنتايج والعلم اإلرادة عقيب والفعل اإلنسان في قدرة وال  األقيـسة عقـي

 ترتيب يرى بالواقع الجاهل لكن التأثير عدم في السواء على كلها واألشياء
 حيوان إنسان كل قوله أن حتى المر حقيقة من غفلة المؤثرات على اآلثار
ت جسم إنسان كل ينتج ال جسم حيوان وكل ى نـسبتها وكاـن  يجـة النت إـل

 جـرت لكـن إليهـا بالنسبة مضارع فعل وبضرب ماض فعل ضرب كنسبة
 يـرى فالتفويـضي األخيرتين ال األوليين عقيب إيجاد على تعالى اهللا عادة

 الخلق انعزال يرى والجبري المبادئ في إال مطلقا التأثير عن تعالى انعزاله
: المباشرة وبنحو وسط بال تعالى إليه الكل واستناد عنه
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 المذهبين إبطال ي ف فصل
 العلة سدت إذا يفعل إما اإليجاد في موجود استقالل فالن التفويض أما
 توقـف فـإن فيه مستقال يكن واأللم المعلول على الممكنة األعدام جميع
 واحـد ماعدا إيجاد الفاعل قدرة في وكان شرط ألف على المعلول وجود

 تامـة علـة يكـن لم ا منه الواحد ماعدا ناحيته من المعلول عدم فسد منها
 ضرورية المقدمة وهذه اإليجاد في واالستقالل باالستبداد فاعال وال مستقلة

 فاعلة بعدم عدمه المعلول على الممكنة األعدام ومن اإلثبات إلى تحتاج ال
 هذا سد ماديا أو كان مجردا الممكنات من ممكن شأن في وليس ومقتضية

 : بالذات واجب ال إلى بالذات الممكن نقلب وإال العدم
 بتمـام الوجـود فاعـل أي اإللهـي الفاعـل في بالذات المعلول وأيضا

 بذاتـه ذاتـه ويكون العلة إلى ومفتقر متعلق وذاتيته حقيقته وحاق وهويته
 حتـى افتقار له شيئا كان ولو واالحتياج الربط وصرف والتعليق افتقار عين

 يستلزم هويته أصل لى ع عارضا بالعلة وتعلقه ذاته على زائدا افتقار يكون
 االسـتحالة واضـح وهـو المعلولية وعرضه جوهره وجود واجبا يكون أن

 جعـل أثـر هـو الذي الممكن وجود وهو بالذات المعلومات من ومرادنا
 لكونهـا بـالعرض إال موجـودة وال مجعولة ليست فالمهيات وإال الجاعل

 ولو والتعليق ر االفتقا ذاته المعلول الوجود حدود من وانتزاعات اعتبارات
ى الـذاتي واالفتقـار اإلمكان من ينقلب الحيثيات من حيثية في استغنى  إـل

: بالضرورة مستحيل وهو واالستغناء الوجوب
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 ألن الوجـود فـي مـستقال يكـون وأن البد اإليجاد في المستقل وأيضا
 : عنه أشرفيته يمكن وال الوجود فرع اإليجاد

 ومـستلزم مـستحيل لفاعليـة ا في مستقال ممكن جعل بمعنى فالتفويض
 المختـار والفاعـل والمـادي المجـرد ذلك في سواء المستحيل لالنقالب

 . موجود إلى والخواص واألثر والفعل اإليجاد تفويض يعقل فال وغيره
ِإن الَِّذين ونعتَد وِن ِمناللَِّه د خْلُقُوا لَنـا يابذُب لَـوـوا وعتَماج لَـه ِإنو 
هلُبسي م ابئًا الذُّبالَ شَي تَنِقذُوهسي ِمنْه فضَع الطَّاِلب طْلُوبالْما ، ووا مرقَـد 

اللَّه قِرِه حقَد ِإن اللَّه ِزيزٌ لَقَِوي٧٤ ـ ٧٣ / الحج ( } ع ( . 
 هـو مـا على التفويض أبطال كتحقيق تحقيقه أن فمع الجبر أبطال وأما

 عن محيص ال لكن األعلى العلم في مبرهنة مقدمات بيان إلى موكول عليه
 . فيه الوجوه بعض إلى اإلشارة
 فضل وال له جنس ال وبساطا التحقيق في أصال كان لما الوجود إن منها

 يتلـق محالـة ال الخاص بالتشكيك ومشككا مراتب ذا يكون أن ذاته ومن
 يكون يث بح عنها متجافية غير ذاتيا تعلقا المتلوة بالمرتبة ناقصة مرتبة كل

 المـستحيل الـذاتي لالنقـالب ومساوقا موجبا غيرها أخرى بمرتبة تعلقها
 . مظانه من تطلب البرهان هذا ومقدمات
 وشـئونه صفاته وجميع البساطة غاية في بسيطا كان لما تعالى أنه ومنها

 وصـفاته ذاتـه فـي يتـصور فال البسيط الصرف الوجود إلى يرجع الذاتية
 قـوة الـصرف والفعليـة مركبا البسيط النقلب وإال والتغير والتصرم التجدد

 منـه يصدر ما أن والصفات الذات بساطة والزم إمكان بالذات والوجوب
صـدر فلـو حقيقـة وصـرف هويتـه وتمـام ذاتـه حاق من صادرا يكون
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 والمزاولـة وبالمباشـرة وسط غير من تعالى عنه والمتصرمات المتجددات
 فـساد تقـدم وقدم ذاته هي التي وصفاته ذاته في والتغير التصرم منه يلزم
 أن يمكـن ال تعالى عنه صدر فما الذات ال الفعل صفات من اإلرادة كون

إذا ذاته عين فأنها دونها ذاته أومن ذاته من ال إرادته من يصدر  صـدور ـف
 الحـادث قـدم أو القـديم لحـدوث مستلزم تعالى منه المنصرم و المتغير
 . بالذات

 ت بالذا المتغير وثبات
 الجهات جميع من والبسيط الواحد من وسط بال الكثير صدور أن ومنها
 الفاعـل غير في مستحيل ذلك أن قيل وما خلف وهو فيه للتركيب مستلزم
 فـإن بـشيء فلـيس أراد مـا كـل باختيـاره يفعل أن فله هو وأما المختار
 وتحقـق عنها صدر عنهما صدر وما البسيطة الذات عين واإلرادة االختيار

 تعـالى إرادتـه وقياس الذات في تحققهما عين اإلرادة في والتجدد لكثرة ا
 الفـارق مـع اإلنـسان علـى تعالى عنه الفعل صدور وكذا اإلرادي وفعله

 الكثيـر الناقص اإلنسان فأين الباطل القياس هذا منشأه االشتباهات وغالب
 الـذات البـسيط األربـاب ورب وصـفاتا ذاتـا المتـصرم المتغير المتكثر

 ومغلولية تعالى قدرته في قصور ذلك من يلزم أنه يتوهم قد وما والصفات
 منـشئة عـين ذاتهـا الوجـود حقيقة أن ومنها يدفعه ما سيأتي فاسد اهللا يد

 كافة عن لسلبه مستلزم وجود عن األثر مطلقا اآلثار سلب يمكن وال اآلثار
 معنـوي ال واشتراكه الوجود حقيقة لبساطة الواجب وجود حتى الوجودات

. جيدا فتدبر
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 بـين والمنزلـة األمـرين بـين األمـر وهو الحق المذهب بيان في فصل
 : طرق وفيه المنزلتين

 اإليجـاد فـي الممكـن اسـتقالل وهو التفويض أن علم ما بعد أنه منها
ضح . مـستحالن وسـط وبال مباشرة التأثير سلب وهو والجبر والفاعلية  أـت

 ال لكـن مـؤثرات اإلمكانيـة جدات المو كون وهو األمرين بين األمر سبيل
 ولـيس واستبداد استقالل غير من التأثير والعلية الفاعلية فيها و باالستقالل

 أنهـا كما الموجودات وسائر تعالى اهللا سوى مستقل فاعل التحقق دار في
 والتعليـق الفقـر عين ووجودها محضة روابط بل باالستقالل ال موجودات

 أنها فمع كذلك واألفعال واآلثار الصفات في تكون والفاقة الربط ومحض
 تقـدم كمـا منهـا شـيء في مستقالت تكن لم وأفعال وآثار صفات ذات

 كونه مع فعله أن عرف محضا ربطا الممكن كون حقيقة عرف فمن برهانه
 اهللا قـدرة ظهـور محـض وتعلـق صرف ربط أنه بما فالعالم اهللا فعل فعله

 األمـرين بين واألمر المنزلتين بين ة المنزل عين وهذا وفعله وعلمه وإرادته
 اللَّـه ولَِكـن رميـتَ ِإذْ رميـتَ وما { : الحق وهو قوله في أشار إليه ولعله
 وحولـه اهللا بقوة بل واستقالله بقوته يكن لم منه كونه . ) ١٧ / األنفال ( } رمى

 من هللا المشيئة ثبت فأ . ) ٣٠ اإلنسان ( } اللَّه يشَاَء أَن ِإالَّ تَشَاُءون وما { : وقوله
 أن بمـا بـل باشتراك فعلين أو شيئين المؤثر يكون بأن ال لهم كونها حيث
. بها والتعلق الربط وعين تعالى مشيئته طهور الممكن مشيئة
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 تنبيه

 الواجب حدود إلى حده عن الممكن أخرج التفويضي
ى مقامـه علـو عن تعالى الواجب حط والجبري مشرك فهو بالذات  إـل

 الرضـا موسـى بـن علـي موالنـا سمي لقد كافر فهو اإلمكان قعة ب حدود
 روايـة علـى مـشركا بالتفويض والقائل كافرا بالجبر القائل السالم عليهما
 التي الوسطى الطريقة هو األمرين بين واألمر عيونه عن كما الطائفة صدوق

 وحـدود الربوبيـه مقـام حفـظ وهـى وآله عليه اهللا صلى المحمدية لألمة
 كذلك والتفويض حقها الممكنات بل حقه الواجب ظلم الجبري انية اإلمك

 . حقه حق ذي كل أعطى األمرين بين باألمر والقائل
ى منها فسرى عمياء اليمنى عينه الجبري  عينـة والتفـويض اليـسرى إـل

 ذو المنـزلتين بـين بالمنزلـة والقائل اليمنى إلى منها فسرى عمياء اليسرى
 . العينين

ى والتفـاوض الخـسائس نسب حيث األمة هذا مجوس الجبري  اهللا إـل
 أيـديهم غلت مغلولة اهللا يد جعل حيث األمة هذه يهود والتفويضي تعالى
 . اإلسالمية الحنفية على باألمرين والقائل مبسوطتان يداه بل قالوا بما ولعنوا

ى منـسوب فاعل كل وفعل أثر ذي كل أثر أن مع إرشاد  تعـالى اهللا إـل
 اهللا من كلها وسعاداتها وكماالتها وحسناتها خبراتها لكن عرفت كما واليها
. منها بها أولى تعالى وهو



١٧ 

 بها أولى وهي نفسها إلى ترجع وشقاواتها ونقائصها وسيئاتها وشرورها
 وإال وجمـال كمال كل ف صر فهو الوجود صرف كان لما تعالى فإنه منه

 . واإلمكان التركيب إلى يرجع وهو صرفا كونه عدم يلزم
 أن مـع ومقابلـه الوجود : أصالن التحقيق في يكون أن منه يلزم وأيضا

 وصـرف الوجود صرف تعالى فهو معلومان وحالهما والماهية العدم مقابله
 الوجـود غير يكون أن يمكن ال الوجود صرف من والصادر الكماالت كل

 جعـل تخلـل غير من ليل المعا ذوات لوازم والشرور والنقائص الكمال و
 . والخير والسعادة الكمال نفس وهو بالوجود إال تعلقه مكان إ لعدم

 . تعالى الحق هو فبها الجعل ومبدأ مجعوالت كلها فالخيرات
 وضـيق الماديـات تصادمات من المظلمة الطبيعة دار في التي والشرور

 مطلقـا واألعـدام كماله عدم أو وجود عدم إلى ترجع وكلها الطبيعة عالم
 البوار دار وتضايق المجعول لوازم من منها المضافة بل للجعل متعللة غير

ى ترجـع فكلها الزمان وسالسل الطبيعة سجن في المسجونين وتصادم  إـل
 أصابك وما اهللا فمن وكمال وسعادة وخير حسنة من أصابك فيما الممكن

 والشرور النقائص كانت لما لكن نفسك فمن وشقاء ونقص وشر سيئة من
 والماهيات والحدود المضافة األعدام قبل من نية اإلمكا للوجودات الالزمة

 بـالعرض لكـن اهللا عنـد فمـن كـذلك كـان وما بالعرض وجود لها كان
صح فحينئذ بالعرض الممكنات إلى ومنسوب بالذات اهللا من فالخيرات  ـي

 يكن لم الخيرات وبسط واإلفاضة اإليجاد لوال فإنه اهللا عند من كل يقال أن
 عند لفظة وتخلل األسلوب تغير ولعل ضيقها وال طبيعة وال حدة وال وجود

. بالعرض المجعولية إلى لإلشارة اهللا عند من كل قل تعالى قوله في
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 . الوجوه جميع من ال وجه من يقرب والمثال تمثيل
 الجـدار فنـور جـدار إلى منها النور وقع مرآة على الشمس أشرقت إذا
 وسـط بال أي المطلق شمس ال من وال لها نور لعدم بذاتها المرآة من ليس
 الـشمس عن غافال المرآة إلى نظر فمن المرآة شمس نور هو بل قيد وبال

 والمرآة الشمس يرى العينين ذا كان ومن وسط بال الشمس من كونه يزعم
 مـن هـو ومـا النـور بأن يحكم ذلك ومع المرآة شمس من النور أن يرى

 المرآة حد حسب ر النو ومحدودية بالعرض وللمرآة بالذات للشمس سنخه
 يكـن لـم وإشراقها الشمس لوال ذلك ومع بالعرض وللنور بالذات للمرآة

 عـالم أفـق من الطالعة فاألنوار الشمس عند من وحده فالنور حد وال نور
 فنـور نور من له فما نورا له اهللا يجعل لم ومن األنوار لنور هي إنما الغيب

 واألرض الـسموات نور اهللا تعالى اهللا ونور الرحموت حضرت من الوجود
 إال إرادة وال وجـوده إال وجـود وال ظهوره إال ظهور وال نوره إال نور وال

 والتعيينـات والحـدود وقوتـه حولـه وإال بـه إال قوة وال حول وال إرادته
 المادة وضيق الممكنة الذوات لوازم ومن اإلمكان حدود من كلها والشرور
 . الماديات وتصادم
 مـن البدنيـة الصيـصية تلك في المنبثه النفس قوى فانظر أقرب تمثيل

 فعـل فعليهـا بها محضه وروابط النفس بذات متعلقات هي بما فإنها غيبها
 البصر إلى الروية نسبة صحة فمع وصفاتها وأسمائها ظهورها هي بل النفس

ى نـسبتها تصح . وهكذا السمع إلى والسماع نفس إـل  تـسمع فبالـسمع اـل
 لكونهـا النفس والعن القوى عن االنتساب لب س تصح فال تبصر وبالبصر
. وظهورها روابطها



١٩ 

 بمـا فيها النفس فناء من أشد األنوار نور في الوجود نور فناء أن وليعلم
 والماهية وحد ماهية ذات متعينة موجودة أنها بما النفس ألن بينهما نسبة ال

 تكـون ذلك ومع قواها مع والتباين الغيرية تصحح والغيرة التباين ذاتها من
 بـرئ بموجود فكيف لهما الذي الوجودي الحظ ألجل حقيقة إليها النسبة

 شوائب عن ومقدس ولوازمها الماهية عن ومنزه والتعين النقص جهات من
 . والتباين والتضاد الغيرية ومصحات الكثرة

ث الكريمـة فاآليـات يـذكر أن من اكثر وهي نقليه تأييدات  واألحادـي
 اإللهية والحقيقة الربانية اللطيفة ذه ه بذكر مشحونة الشريفة

 . وكناية تنصيصا وتلويحا تصريحات
ت ومـا تعالى قوله من قدمنا ما إلى مضافا اآليات فمن ت إذ رمـي  رمـي
 مـا تعـالى وقوله اهللا يشاء أن إال تشاءون وما تعالى وقوله رمى اهللا ولكن

 . اهللا فمن حسنة من أصابك
 السالم وعليهما وآله نبينا على موسى و خضر قضية في الواردة اآليات
 . الحقيقة هذه إلى لطيفة إشارة فيها فإن والصلوة

 يتوفى اهللا : فقال تعالى اهللا إلى تارة التوفي نسبة فيها وردت التي واآليات
 ملَـك يتَوفَّـاكُم قُـلْ { : فقـال الموت ملك إلى وأخرى موتها حين النفس
 تَرى ولَو { : فقال المالئكة إلى وثالثة . ) ١١ دة السج ( } ِبكُم وكِّلَ الَِّذي الْموِت

 تنـسب التـي واآليـات . ) ٥٠ / األنفـال ( } الْمالَِئكَـةُ كَفَـروا الَِّذين يتَوفَّى ِإذْ
 . ) ٢٧ إبـراهيم ( } الظَّـاِلِمين اللَّـه ويِضلُّ { : فقال تعالى اهللا إلى تارة اإلضالل
ى وثالثة . ) ١٥ القصص ( } مِبين مِضلٌّ عدو ِإنَّه { : فقال إبليس إلى وأخرى إـل
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ــاد ــال العب ــلَّ { : فق ــون وأَضَ عِفر ــه مــه ( } قَو ــال . ) ٧٩ ط ــلَّهم { : وق  وأَضَ
اِمِري٨٥ طه ( } الس ( .. 

 أرجـاس من تطهيره بعد القرآن فهم بنور متنور قلب ذا كنت إذا وأنت
 ال محفـوظ لـوح فـي مكنون وكتاب كريم قرآن فإنه الطبيعة إلى التعليق
 قوله فهذا العامة يمسها ال آيات في اللطيفة هذه لوجدت مطهرون إال يمسه
 كل وأرجع تعالى عليه المحامد جميع قصر العالمين رب اهللا الحمد تعالى

 وبحـسب بالـذات وجمالـه كماله وجمال كمال كل أن فلوال إليه محمدة
 أهـل عند ما ذلك إلى أضفت ولو القصر هذه لصحة وجه يكن لم الحقيقة

 أن ترى اهللا الحمد بقوله متعلق الرحيم الرحمن اهللا بسم قوله أن من رفة المع
 تعالى هللا حمد كل يكون فباسمه اهللا باسم يقع إنما حامد كل من المحامد

 . والمحمود الحامد فهو
 . ذكر ما لغير أنموذجه ذكرناها اآليات من شمة هذه
 جمـع ا جـد فكثيـر والتنزيل الوحي بيت أهل طريق من الروايات وأما
 اإليقاظ آخر في فقال منها شطر خيرا الحقيقة عن اهللا جزاه الداماد المحقق

 : اإليقاظات من الرابع
ف للمتبـصر كفاية أوردناه وفيما كثيرة الباب هذه أحاديث وإذا  فلنكـت

 . انتهى حديثا وتسعون اثنان وذلك اإليقاظ هذه حواه بما اآلن
 العترة ألحاديث ة الناقل الكتب وإلى إليها فليراجع شاء فمن

. الطاهرة
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 منها صحيحة رواية بذكر نتبرك فاآلن
 يحيـى بـن محمـد عـن الكافي جامعة في الكليني الشيخ رواه ما هي
 ـ الرضـا الحـسن أبو قال نصرة بن محمد بن أحمد عن محمد بن احمد
 : وجل عز اهللا قال ـ السالم عليه
 أديت وبقوتي شاء ت ما لنفسك تشاء الذي أنت كنت بمشيئتي آدم ابن يا

 أصابك ما قويا بصيرا سميعا جعلتك معصيتي على قويت وبنعمي فرائضي
ى ) وذاك ( وذلـك نفسك فمن سيئة من أصابك وما اهللا فمن حسنة من  أـن

ي ) وذاك ( وذلـك منـى بسيئاتك أولى وأنت منك بحسناتك أولى  ال أـن
 . يسألون وهم أفعل عما اسأل

 . األربعين في ا وافي شرحا الحديث هذا شرحنا ولقد
 المضمون متوافقة الشريفة الروايات أن ترى منا تقدم ما تأملت إذا وأنت

 قول بين منافاة فال االختالف يزعم الجاهل كان وان الحقيقة متعارضة غير
 والشر الخير أن زعم من : بصير أبي رواية في ـ السالم عليه ـ اهللا عبد أبي
 والـشر الخيـر أن زعم من ـ لسالم ا عليه ـ وقوله اهللا على كذب فقد إليه
 . سلطانه عن اهللا أخرج فقد اهللا مشيئة بغير

 الخيـرات أن ورد وما بيديه والخير إليه ليس الشر أن ورد ما بين وكذا
 . ذلك غير إلى العباد أيدي على تعالى اهللا أجرى مما كلها والشرور
 : أصعبها وهي فمنها وجوابها الواردة الشبهات ذكر في فصل

 منتهيـة وعلـل بأسباب الخارج من واردة كانت إن اإلنسانية رادة اإل أن
 فيكـون ذلـك فـي العبـد دخالة غير من التحقق واجبة كانت القديمة إلى

علتـه يكـون مـا ألن فعله في االضطرار والزمة إرادية في وملجئا مضطر
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ت وإن كذلك أيضا هو يكون اضطرارية التامة  ننقـل بإرادتـه إرادتـه كاـن
 . والجبر االضطرار يلزم أو يتسلسل أن فإما إرادته إرادة ى إل الكالم

 التكلـف عن يخلو ال بما الفن وأئمة الفلسفة أساطين عنها أجاب ولقد
 : بأن لجوابها ـ تربته اهللا نضر ـ الداماد المحقق السيد فتصدى واإلشكال
 الفعل نفس إلى قيست إذا ما بحيث متأكدة إجمالية شوقيه حالة اإلرادة

اس وإرادة شـوقا كانت بالذات باللحاظ إليه الملتفت هو وكان  إليـه بالقـي
 وإرادة شـوقا هـي كانت الفعل نفس ال والشوق اإلرادة تلك بالذات وإذا

 وكذا جديدة أخرى وإرادة مستأنف آخر شوق غير من اإلرادة إلى بالقياس
 من كل فإذا المراتب سائر إلى اإلرادة إرادة إرادة و اإلرادة إرادة في األمر
 فـي مضمنة بأسرها وهي واإلختيار باإلرادة يكون المفصلة اإلرادات تلك
 كالمه انتهى واختيار الفعل بإرادة عنها المعبر اإلجمالية الشوقية الحالة تلك
 . مقامه رفع

 بـذواتنا وبـالعلم تارة بالشيء بالعلم ذلك في اإلرادة مقايسة حاول ثم
 وبـاإلرادة رابعـة اللـزوم ولـزوم باللزوم و الثالثة العبادة في وبالنية أخرى

 في باإلمكان قياسها ولك خامسة النهاية غير إلى لالنقسام بالمسافة المتعلقة
ى الـضرورية القضايا وضرورة الواجب في والوجوب الممكنات  غيـر إـل

 . مقايساته وفى فيه بما خبير وأنت
 إمـا جـدة مو علـة إلى تحتاج حقيقية موجودة صفة أنها بما اإلرادة فإن
 . الجبر و االضطرار يلزم أو فيتسلسل خارج من شيء أو أخرى إرادة

 أن كمـا بالضرورة ذاتها نفس اإلرادة تحقق علة أن يقال أن يمكن وال
علمنا الحظنا إذا نعم أخر ألمر بل لنفسه معلوال ليس بذواتنا أو بالغير العلم
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 كـذا و بتركها ت اللحاظا وتنقطع اللحاظ هذا بواسطة معلوما يكون بصورة
 بينة آخر لزوم يعتبر ملزما لوحظ إذا اعتباري أهر اللزوم فإن اللزومات في

 اعتبارية تكن بالشيء المتعلقة اإلرادة وأما االعتبار ونتقطع الموضوع وبين
 . اللحاظ وتابعة

 ال كما بالمسافة المتعلقة باإلرادة خصوصا الفارق مع فقياساته وبالجملة
 تلزم ال فيها النية فإن الوجه معلوم فغير العبادة في بالنية القياس وأما يخفى

ضح ذكر بما ويدفع أيضا فيها اإلشكال عين فيرد وإال منوية تكون أن  واـت
 . أيضا والضرورات والوجوب باإلمكان قياسنا بطالن

 . الشبهة عن الجواب عن يغني ال أفاده ما وبالجملة
 اإلرادات جميـع نأخـذ أن لنا بأن اهللا رحمة األكبر تلميذه عليه وأشكل

ت فإن هي شيء أي علتها أن ونطلب شيء عنها يشذ ال بحيث  إرادة كاـن
 . اإلرادة في الجبر لزم أخرى

و انـه بالذات غني وجوب على االستدالل في يقال ما نظير هذا أقول  ـل
 أن لنا ممكنا فقيرا فيها فرد كل يكون الوجود في متناهية غير سلسلة فرض
 ال الفقراء من المتناهية الغير السلسة : فنقول إجماال السلسة على بعقلنا نحيط
 وإال بالـذات غنـي بإفاضـة إال الوجود في منها فرد وال تدخل أن يمكن
 على دل موجود فكل ومغنيا معطيا يكون أن يمكن ال للشيء الفاقد فالفقير
 المحقـق أن والعجـب بـالغني إال يمكـن ال الفقير فقر فتل بالذات الغني

 ذلـك ومـع الـشبهة أصل تقريره في اإلشكال هذا على متنبها كان الداماد
. عرفت بما أجاب
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 يكـن لم وإن االختيار بأن الشبهة أصل عن الخراساني المحقق وأجاب
 بالتأمل عدمه من للتمكن باالختيار يكون غالبا مبادئه بعض أن إال باالختيار

 . والمذمة لوم وال العقوبة تبعية من عليه عزم على يترتب فيما
 فحينئـذ باالختيـار مبادئه كان ما الفرض على االختياري الفعل إن وفيه

 إلرادة ا تكـون هل باالختيار أنها ادعي التي المبادئ تلك إلى الكالم ننقل
 بـاإلرادة بهـا المتعلقة اختيار بها المتعلقة وباإلرادة بها باإلرادة بها المتعلقة

 . المحذور يلزم و أ فيتسلسل ؟ باالختيار واختيارها
 أن من مقامة اهللا أعلى العالمة شيخنا ذكره عما الجواب يظهر ذكرنا وبما
 يقـصد أن إمكان بالوجدان نرى النا نفسها في لمصلحة تتحقق قد اإلرادة
 علـى ال القصد على مترتبا األثر ويكون أيام عشرة مكان في البقاء اإلنسان

 . البقاء
ى الكـالم ننقل فإنا ال اإلشك مادة ينحسم ال بذلك فإنه  اإلرادة إرادة إـل

 . المحذور عاد أو فيتسلسل ؟ ال أو إرادية هي هل
 المثـال وفـي فيه مصلحة غير من بالبقاء اإلرادة تعلق امتناع إلى مضافا
 اإلرادة فتعلـق وإال بالبقاء والواسطة بالعرض ولو رجحان من إال المحيص

 . يعقل ال مما واصطفاء ترجيح بال به
 بـإرادة ال بنفـسها اإلرادة إرادية لكن باإلرادة الفعل إرادية أن يقال وقد

 . النور منورية الموجود كموجودية آخر
 موجوديـة معنى فإن والتعليلية التقييدية الجهات بين خلط ذلك أن وفيه
 وان تقييديـة حيثية إلى علية المشتق صدق في يحتاج ال انه بذاته الوجود
مراده كونها فرض لو المعنى وبهذا ممكنا كان إذا تعليلية حيثية إلى أحتاج
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 أخـرى رادة إ هـي هل علتها أن في واإلشكال العلة عن تستغني ال بذاتها
 ؟ خارج من أمر أو ؟ منه

 معتمدا كنت وإن األكابر بعض عنه أجاب ما هو المقام في قيل ما وأسد
 . منا بتوضيح وبيانه سابقا عليه

 سائر وزان وزانها اإلضافة ذات الحقيقية الصفات من هي بما اإلرادة أن
 العلـم بعلمه تعلق الما العلم به تعلق ما المعلوم أن فكما الكذائية الصفات

 ما المراد كذلك وهكذا الحب بحبه تعلق الما الحب به تعلق ما والمحبوب
 بإرادته فعله يكون من والمختار اإلرادة بإرادته تعلق ما ال اإلرادة به تعلق

 صـدر الفعل أراد إذا بحيث يكون من والقادر واختياره إرادته ال واختياره
و الفعـل إرادة أراد أراد إذا يكـون من ال فال وإال عنه  الفعـل توقـف وـل

 فعـل يوجد ال أن لزم لإلرادة متعلقا به المتعلقة اإلرادة كون على اإلرادي
 . الواجب عن صدر ما حتى قط إرادي
 العقوبة صحة عدم من اإلشكال به يدفع ال اصطالح مجرد هذا قلت إن
 يكـن لـم إذا اإلرادة وهو الفعل مبدأ فإن االضطراري اإللجائي الفعل على

 . العقوبة تصح ال ومعه اضطراريا الفعل يكون اختياريا إراديا
 : مقامان هاهنا قلت

 مناط تشخص وثانيهما االضطراري من اإلرادي الفعل تشخيص أحدهما
 إرادية مناط أن في إشكال فال األول المقام وأما العقالء عند العقوبة صحة
 ممكنـا أو كـان واجبا الفاعل من الصادرة اإلرادية الفعال جميع في الفعل
ــه اإلرادة تعلــق وهــو اإللجــائي االضــطراري مقابــل فــي ــه ال ب  بإرادت

المنـاط تمـام فهـذا اإلرادة به تتعلق ماال المرتعش كحركة واالضطراري
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 للعلـم متعلقا الشيء كون وهو المعلومية مناط تمام أن كما غير ال اإلرادية
 . به المتعلق العلم وال مبادئه ال

 بـين يفرقـون ملـة كـل مـن العقالء أن في ريب فال الثاني المقام وأما
ى دون الثانيـة علـى العقوبـة صحة في واإلرادية اإلرتعاشية الحركة  األوـل
 إرادتـه عـن وصادر ي اختيار الفعل أن على كافة لحكمهم إال ذلك وليس

 العقـالء نظر في الشبهات وهذه وإجبار واضطرار إلجاء دون من واختياره
 . البديهة سوفسطائية
 : اإلشكال يدفع به تحقيق

 مـا أحدهما ضربين على النفس من الصادرة االختيارية األفعال أن اعلم
 ا مثلهـ ففـي والبناء والصياغة كالكتابة الجرمانية اآلالت بتوسط منها يصدر
 فالبناء . وبالعرض ثانيا منها الحاصل ولألثر أوال الحركة فاعلة النفس تكون
 نظـم علـى ويـضعها محل إلى محل من واألخشاب األحجار يحرك إنما

 فعـل من والنظم الهيئة وليست بنائية خاصة هيئة على منه وتحصل خاص
 أوال ت بالعضال القائمة الحركة هو باآللة فعله هو وما . بالعرض إال اإلنسان

نفس بـين تكون الفعل هذا وفى باألجسام وبتوسطها  والفعـل المجـردة اـل
 . العضالت وتحريك العزم إلى التصور من ومباد وسائط

 كبعض جسماني غير بوسط أو وسط بال منها يصدر ما الثاني والضرب
 جميعهـا نقل لم لو وإيجادها النفس بفعالية تحقيقها يكون التي التصورات

 ممارسـة مـن لهـا الحاصلة البسيطة الملكة ألجل النفس كون مثل كذلك
 هندسـية بديعة صورة المهندس نفس اختراع ومثل للتفاصيل خالقة العلوم

تلـك تكـن لـم واالختيـار واإلرادة بالعلم لها فعالة كونها مع النفس فإن
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 الجـسمانية باآلالت التي لألفعال كالمبادئ التفصيل بنحو حاصلة المبادئ
اج ال النفس في الصور لق خ أن ضرورة ى يحـت  التـصديق و تـصورها إـل
 تلـك توسـيط يمكـن ال بـل العضالت وتحريك والعزم والشوق بفائدتها
 بل للتصور مبدأ التصور كون إمكان عدم بداهة النفس وبين بينها الوسائط

 بـالتجلي بـل بالعناية فاعلة إليه بالنسبة وهي النفس بخالقية حاصل نفسه
 ذاتـه مرتبـة فـي لـه معلـول هـو ما لفعليات واجد مجرد وال مجردة ألنها

 تجردهـا مرتبة في الذاتية الوجدانية بل زائد تصور إلى تحتاج ال فخالقيته
 وقـصد وعزم إرادة إلى يحتاج ال أنه كما للخالفية تكفي الوجودي الذاتي

 والقصد والتصميم واإلرادة العزم أن : فاعلم ذلك عرفت إذا نفسه على زائد
 األمـور مـن والمحبـة الـشوق سـبيل سـبيلها تكن ولم النفس ال أفع من

 بـاآلالت مبـدأيتها تكـن ولـم والتـصميم اإلرادة مبـدأ فالنفس االنفعالية
 فـي كذلك حاله كان وما جسماني وسط بال لها موجدة هي بل الجرمانية
دة إرادة وبينهـا بينه يكون أن يمكن ال بل يكون ال النفس من صدوره  زاـئ
 ألن ذاتهـا مرتبـة في الذي واالستشعار بالعلم له موجدة هي بل به متعلقة
 للـصور المبدأ أن فكما واشرف أعلى بنحو ألثره واجد الهي فاعل النفس
 فكـذا وأكمل واشرف أعلى بنحو البسيطة ذاته مرتبة في لها واجد العلمية
 فـي ومسجونة بالبدن متعلقة مادامت النفس كانت لما لكن لإلرادة الفاعل

 تـارة والفاعليـة والتبدالت التغيرات عليها تجوز التجريد تامة غير بيعة الط
 عالمـة وال بالـدوام فعالـة تكـون أن يجب وعدمه والعزم أخرى وعدمها
للـصور مبـدأ تـصير لها التام التجرد حصول فرض لو نعم كذلك وعازمة
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 يعرفـه ممـا والبطـون الظهـور بوجـه إال عنهـا تخلف غير من الملكوتية
 . العلم في ون الراسخ
 أن وهـي الشبهة لدفع األفهام بعض إلى أقرب لعلها نكته هاهنا إن تنبيه
 إليها االستقاللي توجهها كان لما منها الصادرة الخارجية األفعال في النفس
 التوسل بنحو أي بها منظورا واإلرادة العزم إلى التصور من المبادئ وتكون

 بالذات إليها مشتاقا وال مراده وال ة متصور تكن لم اآللية وينبعث الغير إلى
 بهـا يتوسـل الذي الخارجي الفعل هو إليه والمشتاق والمراد المتصور بل
 متصورة كونها لعدم إمكانية فرض ولو باإلرادة اإلرادة لتعلق معنى فال إليه
 . فتدير النفع فيها ومعتقدا إليها مشتاقا وال

 ضرورة الشيء أن الفلسفة في المقرر من أنه : المقام في اإلشكاالت ومن
 تحققه ضرورة الشيء وجوب يوجد لم يجب لم ما تحققه ال وامتناع تحققه
 وما التحقيق واجب الفاعل عن الفعل صدور يكون فحينئذ تحققه ال وامتناع

 . فعله في ملجئا إيجاد في مضطر الفاعل يكون كذلك كان
 فمنعوا تار المخ الفاعل عن يصدر ما بين المتكلمين من جمع فصل وقد
 بـاب ينسد لئال غيره وبين للواجب االختيار إثبات باب ينسد لئال القاعدة
 ال أهـوائهم علـى العقليـة القاعدة جريان بنوا فكأنهم تعالى الصانع إثبات
ول إلى دعتهم النتائج فكان البرهان إليه ساق ما على  هـي ال البـراهين قـب

 . ترى ماذا فانظر النتائج إلى هدتهم
 ألعيان بعض اغتر لما لكن ألقوالهم التعرض ترك واألجدر ولى األ وكان

ى ذلـك دعانـا تـدقيق غير من غيره وتبعه اهللا رحمة التحقيق أهل من  إـل
. القاعدة لمعنى إجمالي تعرض
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 عامـة كلية األوليات على مؤسسة مبرهنة تامة قاعدة أنها التحقيق فتقول
 أوال مختار فاعل من درت ص والزمانية الذاتية والحوادث الممكنات لجميع

 . المختار الفاعل الختيار مصادمة غير
 . أصول ذكر بعد فيتضح تامة كونها أما

 الـال ضـروري أو التحقق ضروري إما ويتصور يتعقل ما كل إن األول
 : والثـاني الواجـب هـو األول . تحقـق والـال التحقق ضروري ال أو تحقق

 واإلثبـات النفـي بين دار صر حا بينهما والتقسيم الممكن : والثالث الممتنع
 . ارتفاعهما أو النقيضين اجتماع للزوم . آخر قسم يعقل وال

 نفـس بحـسب أمـا ومفهومة الشيء ذات مقايسة بحسب التقسيم وهذا
 إمـا التامـة علتـه الن ممتنعة أو التحقيق واجب أما ممكن شئ فكل األمر

 فـرض ما وإال فيمنع محققة غير أو تامة تكن لم وان تحققه فيجب محققة
 ما كل فحينئذ األمر نفس بحسب أما ثالث وال بيانه وسيأتي بعلة ليس علة

 . األخر القسم في دخل القسمين في أحد عن خرج
 علـى إليه والعدم الوجود نسبة وماهيته إلى بالنظر ممكن كل إن الثاني

 سـواء لها األولية ثبوت ويستحيل األخرى على إحداهما يترجح ال السواء
 . أوال الوجود في كافية الوجوب حد لغة با كانت
 . بالذات الواجب إلى بالذات الممكن انقالب للزوم فواضحة األولى أما

ى وبالنظر تحققه قبل الممكن فالن الثانية وأما  لـيس وماهيتـه ذاتـه إـل
 لـيس بموجـود لـيس مـا فان صرف واختراع محض اعتبار هو بل بشيء
 خـصوصية واألولويـة وذاتيته ذاته حتى شئ له يثبت أن يمكن ال محض

معلـوم أي بموجـود لـيس وما التحقيق إلى أقرب الماهية تجعل وجودية
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 فيـه يتـصور وال ثبـوتي عن فضال له عدمى أمر ثبوت فيه يعقل ال صرف
 العـدم حـال فـي بـل هي إال ليست هي حيث من والماهية رأسا اقتضائا
 . هي هي ليست

 نـسبة ويكـون مطلقـا ذاتـي اقتـضاء للممكن يمكن لم ما بعد الثالث
 مـؤثرة علـة من ووجوده تحققه في البد السواء على إليه والعدم االوجود

 . أوال عليه الممكنة األعدام جميع تسد أن إما وهي
 أو الذاتيـة األولويـة للـزوم موجـود يـصير أن يمكـن ال الثاني فعلى

 اجتمـاع وهـو مـرجح بـال التـرجيح أي مؤثرة علة بال المعلول موجودية
 . لنقيضين ا

 واحـد إال الجميع فوجد شرط ألف لموجوديته كان لو : أخرى وبعبارة
 من واحد وجود عدم مع بل الخلف للزوم موجودا يصير أن يمكن ال منها

 يعقل فال العدم حالي في بعد ألنه بالوجود أولى يصير أن يمكن ال شروط
 يـع جم تحقيـق وبعـد غيريـة ولو إقتضائية ووجهة وجودية بصفة اتصافه
 للـزوم تحققـه عدم يمكن ال التامة علته وحصول وجوده في إليه ويحتاج
 الممكـن يخـرج ما إليها ينضم وأن بد فال نفسه عن الشي وسلب الخلف

 فـي ينسلك االمتناع من خرج فإذا علته بتمامية وهو الوقوعي االمتناع عن
 علـى بعد بقى إما ألنه الواقع متن بحسب بينهما الواسطة المتناع الوجوب

 وسـدت فيه أثرت وإما االمتناع عين وهذا فيه العلة تؤثر ولم األولى حاله
 لـم لمـا الوجوب وهذا الغيري الوجوب عين وهذا عليه الممكنة األعدام

 العلة جانب في اعتبر فإذا وإيجابه العلة قبل من يكون محالة فال ذاتيا يكن
وإذا الـسابق وب الوجـ وهـو بالكسر موجبا فاعال العلة يكون إليها وقيس
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 الوجـوب وهـو واجبا المعلول يكون إليه وقيس المعلول جانب في اعتبر
 وجب المعلول أو والفعل فأوجده الشيء أوجب العلة أو فالفاعل الالحق
 . فوجد
 األوليـات علـى مؤسـسة تامة القاعدة أن لك يتضح ذكر ما عرفت إذا
 طبـاع من كان ممكن أي الممكن ويكون الممكنة الماهيات لجميع وعامة

 القاعـدة موضـع يكـون وال أوال المختار الجاعل أثر كان سواء ذلك ذاته
 ذكـر ما فيه يأتي أيضا ممكن المختار الفاعل وفعل خاصا ممكنا المبرهنة

 حـال هـذا الجـدل أصـحاب بعـض أهواء على إال تخصيصها يعقل وال
 . القاعدة
 مـن بمكـان ا أيـض فهـو المختـار الفاعـل لمختارية منافاتها عدم وأما

 واجبا يصر لم ما الممكن إن القاعدة مقتضى فان مفادها فهم بعد الوضوح
 منافاة فأية فأوجده المعلول أوجب باقتضائها التامة والعلة موجودا يصر لم

 واختـاره بإرادتـه المختـار الفاعـل ألن مختار الفاعل كون وبين هذا بين
 ... الفاعل ة اختياري يؤكد وهذا فأوجده الفعل أوجب وفعاليته

ارا الموجد كان فإذا بالكسر موجبة العلة إن أخرى وبعبارة  يكـون مخـت
 وبرهانها القاعدة بموضوع استشعار لعدم والمتكلم باختياره بالكسر موجبا

 اإليجـاب أن مـع االختيـار ينافيـان والوجوب اإليجاب أن زعم ومفادها
 قبل من الجائى ب والوجو لالضطرار ومنشأ علة يصير أن يعقل ال باالختيار

 أو مرجح بال الترجيح جواز أن يعلم ذكرنا ومما فيها يؤثر أن يستحيل العلة
و فانه وصحتها القاعدة بمفاد مربوط غير جوازه عدم  أو جـوازه سـلمنا ـل

يختـار أن يجـوز الفاعل أن جوازه معنى ألن القاعدة بهما تنهدم ال منعناه
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 المتـساويين أحد يختار بل ح ترجي فيه يكون أن غير من الفعل طرفي أحد
 اختيـار بعـد فالفاعل وأوجده أراده أحدهما اختار فإذا الجهات جميع من

 لوجـوده بالكـسر موجـب مرجح بال الجهات جميع من المتساويين أحد
 اإلرادة علـى مقـدما ترجيح مع أو ترجيح بال الفعل اختيار فيكون فموجد

 فـاعال تكون وبها لإلرادة ر بالكس موجبا فاعال النفس تكون االختيار وبعد
 الخارجيـة األعيـان لتحريـك وبتوسطها العضالت لتحريك بالكسر موجبا
 أن كمـا بالفتح وموجبا مضطرا الفاعل يجعل ال مرجح بال الترجيح فامتناع
 بعـد للفعل وإرادته ه باختيار علة المختار فالفاعل مختارا يجعله ال جوازه

 . مختار كونه مع للفعل بالكسر موجب األخر المقدمات حصول
 المستقلة العلة أن وهو تذكارها وينبغي عليها نبهنا قد أخر نكته هنا نعم

 لم المعنى وبهذا المعلول على الممكنة األعدام جميع بذاتها تسد ما التامة
 واجـب ذات إال والتأثير بالعلية يستقل ما الوجود نظام في يكون وال يكن

 هـذا لـه لـيس اإلمكـان بقعة سكان من تعالى وغيره قدرته علت الوجود
 . الحميد الغني هو واهللا اهللا إلى فقراء لكونهم الشأن

 مـا إلى لطيفة إشارة الكريم القرآن في بالحميد الغني توصيف في ولعل
 الغنـي الواجـب ذات مختصات من كلها المحامد أن من سابقا إليه أشرنا
 جمـال ذي كـل وجمـال كمـال ذي كل كمال أعطى الذاتي بغنائه الذي

 والبـاطن والظـاهر واآلخر األول فهو وإليه منه والمدائح المحامد فمبادئ
 . ) عليم ( قدير شيء بكل وهو

 تعـالى اهللا إرادة تـابع وقضيـضه بقضه الكيان نظام أن اإلشكاالت ومن
واجبـة أزلية إرادة إلى والشهود الغيب في الوجود سلسلة وينتهي وقضائه
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 العبـد مـن صـدر مـا صـدور فيجب عنها راد الم تخلف يمكن ال بالذات
 صوره في أفعال في ا مضطر فيكون األزلية واإلرادة اإللهي السابق بالقضاء
 له مبدأ األتم بالنظام تعالى علمه أن يقول من قول مغزى يرجع وبه المختار

 وهـي لمعلوماتـه مبدأ علمه تعلق فنفس والتجلي بالعناية فاعل تعالى فانه
 والقـدرة واإلرادة العلم بل االنفعالية العلوم في كما العكس ال لعلمية تابعة

 صـرف الصرف والوجود بسيطة واحدة بحقيقة متحققات وشأنه تعالى فيه
ى نـسبتها تـستوي اإلنـسان كقدره تعالى فيه القدرة وليست كمال كل  إـل

 واستواء جميع من الوجود واجب بالذات الوجود واجب ألن والترك الفعل
 قـدرتها بـل الواجبة البسيطة ذاته في تحقيقها تستحيل إمكانية جهة النسبة
 لعلمه تابع الكياني فالنظام األتم بالنظام عين وهما كإرادته التحقيق أحدية
 : العنائي
 يكـون أن يمكن وال للمعلوم تابع العلم أن يقال قد ما يدفع قررنا وبما

 فعلـي هو الذي لى تعا علمه مثل ال االنفعالية العلوم شأن ذلك فإن له علة
 : محض وفعل

 األمرين بين األمر تحقيق في أسلفنا ما الشبهة عن الجواب في والتحقيق
 : بيانا ونزيدك

 والمعلـولى العلـي الترتيب على الكوني بالنظام تعلقا وإرادته علمه إن
 الفاعـل يقـال حتـى وسـط وبالمعلول معلوله عرض في بالعلة يتعلقا ولم

 بوحدتها روحانية بسيطة حقيقة هو تعالى اهللا ق خل ما فأول فعلة في مضطر
ومع بوجود اإللهي القضاء وتم كائن هو بما القلم وجف وجمال كمال كل
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 يـوم كل يكون وفعال وصفة ذاتا ذاته في فانيا الوجود نظام كان لما ذلك
 . شأن في هو

 صـلى ـ نبينا بنور عنها المعبر البسيطة والروحانية المجرد العقل فحقيقة
 أنهـا بما هي وسط بال تعالى منه صادر الروحاني الملك و ـ وآله عليه اهللا

 المتـصورة التعلقات يشبه ال تعلقا شأنه تعالى ببارئة والربط التعليق صرف
 بنسبة تعالى منه صدر منها صدر ما يكون المعقولة الروابط يماثل ال وربطا
 صـرف تعـالى لكونـه شـيء وبـين تعالى بينة العزلة البينونة لعدم واحدة
 العلل و الموجودات وسائر العزلة البينونة مناط وهي مهية غير من الوجود
 مشيئة ظهور العقلية فالحقيقة المثابة بهذه ليلها معا مع تكن لم لها المعانقة
 أربعـين بيـدي آدم طينه خمرت ( المبسوطة اهللا يد الطبيعة أن كما وإرادته
 . ) صباحا
 تعالى إليه ومسببي سببي ترتيب على الموجودات ربط كيفية عرف فمن
 مع اإلنسان فيكون خاصة آثار ذات تكون تعالى ظهور كونها مع أنها يعرف
 أَن ِإالَّ تَشَاُءون وما { : تعالى وفاعلية المختار الفاعل ظل مختار فاعال كونه
 . ) ٣٠ اإلنسان ( } اللَّه يشَاَء

 ينافي ال األتم ظام بالن تعالى إرادته تعلق أن ذكرنا ما جميع من فتحصل
 ال الكياني للنظام منشأ العنائي علمه كون إن كما مختارا فاعال اإلنسان كون
 . هذا يؤكده بل ينافيه

 بعـض وتوضـيح والـشقاوة الـسعادة حقيقـة بيـان في : األول المطلب
: األول بأمور ذلك ويتم المحققين بعض من الواقعة اإلشتباهات
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 البرهـان بـاب في عليه اصطلح ما هو يعلل ال انه يقال الذي الذاتي إن
 عدم وسر بالمفارقات الختصاصه ايساغوجي باب في الذاتي من اعم وهو

 كما اإلمكان وهو العلة إلى االفتقار مناط أن العرض ومعلليه الذاتي معللية
 موضـوعه إلى ويقاس يالحظ محمول فأي الوجوب هو عنها االستغناء أن
 . واالمتناع والوجوب اإلمكان ثة الثال الجهات إحدى من يخلو فال

 مـا الن العلـة إلى يحتاج به اتصافه ففي باإلمكان إليه نسبته كانت فان
 للزوم علة بال به يتصف أن يمكن ال يتصف ال وان بشيء يتصف أن يمكن

 كـان لمـا فاإلنـسان النقيضين اجتماع إلى يرجع وهو مرجح بال الترجيح
 وجوده في يكون لحجرية ا ممتنع الحيوانية واجب الوجود ممكن

 األول في االفتقار مناط لتحقيق وحجريته حيوانيته دون العلة إلى مفتقرا
ى االمتنـاع أرجعنـا إن األخيـرين فـي الوجوب وهو االستغناء ومناط  إـل

 . بذاته المجعولية عدم مناط أيضا فاالمتناع وإال الوجوب
 فتعلل الفردية عة ممتن والالفردية الزوجية واجبة الوجود ممكنة واألربعة

 . األخيرتين دون األول في
 . وهكذا فيها فيعلل واألسودية واألبيضية الوجود ممكن والجسم

 ألن اإلمكان عن يخرجه ال ولوازمها ذاته في الممكن معللية عدم إن ثم
 يمكن وال الجعل دون بلوازمها فهي لها حقيقة ال اعتبارية ولوازمها الماهية

 . محله في المقرر هو كما بها بالذات الجعل تعلق
 مـن شـيء ذاتيـة ليـست ولوازمه وعوارضه الوجود إن الثاني المطلب
 والال بالذات واجب إلى بالذات الممكن نقلب ال إال و اإلمكانية الماهيات

أنـصافها فـي اإلمكانيـة فالماهيات بالذات المقتضى إلى بالذات مقتضى



٣٦ 

 مستغنيا كان ما الوجود تب مرا في كما العلة إلى مفتقرة وعوارضه بالوجود
 مفتقـرة الوجـودات وسائر شانة تعالى بالذات القيوم الوجود هو العلة عن
 اإلمكانية فالماهيات معه أو وسط بال إليه والربط الفقر نفس بل تعالى إليه
 موجـودة و مجعولة ألنها وتقييدية تعليلية حيثية إلى تحتاج موجوديتها في

 ألنهـا التعليليـة دون التقييديـة عن مستغنية اإلمكانية والوجودات بالعرض
 معللة ذاتها فنفس بذاتها العلة إلى ومفتقرات بالعرض ال بالذات مجعوالت

 نظـام فـي بـالوجود متصفا شئ يكن فلم والتعليق االفتقار وذاتيتها مفتقرة
 الواجب فما شأنه تعالى الواجب إالّ تعليلية جهة بال التقرير وكيان التحقق
 . والوجود الوجوب ته ذا تعالى
 . معلال وال مفتقر يكن فلم

 االفتقـار فـي معللة تكن فلم االفتقار التعلق ذاتها اإلمكانية والوجودات
 غيـر بالـذات معللـة فهـي ذاتها وراء آخر شيء ألجل افتقارها يكون بان

 . المعللية في معللة
 . تحققها في معللة وذاتيتها ذاتها في معللة غير والماهيات

 العلـة ذات الزم بالـذات فـالمعلول تحققها في معللة الوجود زمها ولوا
 معلوليتـه عـين لعلتـه المعلـول فلـزوم التأثير بالعلية لزوما بالذات التامة

 . ذاتها غير أخرى بمعللية هذه في معللة تكن ولم ومعلليته
 لها حقيقة ال اعتبارية أمور أنها بما اإلمكانية الماهيات إن الثالث المطلب

 لهـا اقتضائها بمعنى ليس لها اللزوم ولزوم بالذات واقتضاء اثر ذات كن ت
لـم بموجـود ليس وما كيف وتأثر تأثير من عنها انفكاكها عدم بمعنى بل



٣٧ 

 مـن هو مما له وتأثر وتأثير اقتضاء ثبوت عن فضال وذاتياته ذاته له يثبت
 . دة وسعا وخير وجمال كمال كل عن خلو فالماهيات الوجودية الحيثيات
 القدرة ماهيات وكذا كماال تكن ولم الواقع من تكشف ال العلم فماهية

 الوجـود في كلها والسعادة والجمال والخير الكمال وإنما وغيرها والحياة
 وشريف شرف بوجوده والعلم وشرف وكمال خير كل مبدأ وهو وبالجود

 الوجـود ومبـدأ الوجـود إلى ترجع كلها والفضائل الكماالت سائر وكذا
 الخاصـة والموجـدات وصـرفه كمـال كـل مبـدأ وصرفه الوجود ومبدأ

 مـن الوجـود مـن حظهـا يقـدر وشرف وكمال خواص أثار لها اإلمكانية
 المذكورات وهذه وجوداتها وبتبع بالعرض وكمال وخواص آثار الماهيات

 . التطويل من حذرا براهينها تركنا المبرهنة األصول من
 موجبـات جميع عن عبارة والعقالء رف الع لدى السعادة الرابع المطلب

نفس مالئمات وتحقق واألميال الشهوات وسائل وحصول والراحة اللذة  اـل
 لـذات موجبـات له حصل فمن مقابلها في والشقاوة غالبا أو دائما بقواها
 سعيدا يكون دائما النفس قوى جميع بحسب وراحة روح في وكان النفس
 . باإلضافة وشقي وشقي عيد فس وإال المطلق الشقي وبازائه مطلقا

 بحـذافيرها الـدنيا لـذات اآلخـرة بعـالم المـؤمنين نظر في كان ولما
 تـشتهيه ما فيها التي والجنة اآلخرة لذات إلى بالقياس بأجمعها ومشتهياتها

 فـي بل وكمية كيفية طفيفا حقير شيئا تكون ابد دائما األعين وتلذ األنفس
 الجنـة دخول يوجب ما لديهم السعادة تكون المتناهي بين نسبه ال الحقيقة

النار دخول يوجب ما والشقاوة



٣٨ 

 خَاِلِدين وشَِهيق زَِفير ِفيها لَهم النَّاِر فَِفي شَقُوا الَِّذين فَأَما { : تعالى وقوله
 ، يِريد ِلما فَعالٌ ربك ِإن ربك شَاَء ما ِإالَّ واَألرضُ السماواتُ دامِت ما ِفيها
 ِإالَّ واَألرضُ السماواتُ دامِت ما ِفيها خَاِلِدين الْجنَِّة فَِفي سِعدوا الَِّذين وأَما

 . ) ١٠٨ ـ ١٠٦ / هود ( } مجذُوٍذ غَير عطَاًء ربك شَاَء ما
 تعب في الدنيا في كان ولو سعيد فهو الجنة له وقدر بالخير له ختم فمن
 . وفاقة قر وف وشدة ومرض
و شـقي فهو النار له وقدر بالشر باهللا والعياذ له ختم ومن  فـي كـان وـل

 واآلخـرة الـدنيا لـذات بين النسبة لعدم وراحة ورح ولذة عيش في الدنيا
 المساوق الخير على طائفة لدى السعادة يطلق قد ومدة وعدة شدة وعذابها
 تفـاوت ب حـس السعادات مراتب وتفاوت وسعادة خير فالوجود للوجود

 علـى سـعيد الكامل والموجد مطلقة سعادة المطلق فالخير الوجود كمال
 . نقصه مراتب حسب النقص مقابلة وفي اإلطالق

 حسب لإلنسان يحصالن أمران المتقدم بالمعنى والشقاوة السعادة إن ثم
 . وكسبه عمله

 دامـِت مـا ِفيهـا خَاِلـِدين الْجنَّـِة فَِفي سِعدوا الَِّذين وأَما { : تعالى قوله
 مقَام خَاف من وأَما ، مجذُوٍذ غَير عطَاًء ربك شَاَء ما ِإالَّ واَألرضُ السماواتُ

 ـ ٣٧ / النازعـات ( } الْمـأْوى ِهـي الْجنَّةَ فَِإن ، الْهوى عِن النَّفْس ونَهى ربِه
٤١ ( . 

 ذاتيتين ليستا والشقاوة السعادة أن لك اتضح عليك تلوناه ما عرفت إذا
 مـن همـا بل ماهيته الزم وال اإلنسان ذات جزء كونهما لعدم معللتين غير

فمبدأ وإرادته العبد باختيار مكسوبة بل معللة تكون التي الوجودية األمور



٣٩ 

 ومبـدأ الـصالحة واألعمـال الفاضـلة واألخالق الحقة العقائد هو السعادة
نفس في لها ون يك مما مقابالتها الشقاوة  جزائهـا ويـرى وصـور آثـار اـل

ب الـشرع لسان في المقرر هو على اآلخر عالم في الغيبية وصورها  والكـت
 . ذلك لتفاصيل المعدة العقلية

ت لمـا والـشقاوة الـسعادة أن ذكرنا مما فتحصل  مـن منتـزعتين كاـن
 بأنهـا القـول إلى سبيل ال كلها معللة عرفت كما وهى الوجودية الحيثيات

 . معللة لغير الذاتيات من
 غير في واستعملها محالها من القضية هذه اخذ قد الخراساني والمحقق

 . لألشكال غرضا فصار محلها
 . الطينات خلق اختالف من شمة في : الخامس المطلب

 الختيـار موجـب والـشقي الـسعيد طينة خلق اختالف أن يتوهم ربما
 فعـادت الكثيـرة ألخبـار ا عليه دلت كما الشقاوة والشقي السعادة السعيد
 بيـان بعد ذلك توضيح إلى القلم عنان بصرف لدفعة بأس فال الجبر شبهة

 : وهي مقدمة
 صحة في ونحلة ملة من كافة العقالء حكم موضوع أن في إشكال ال أنه

 من مدنية سياسية أو كانت شرعية للقوانين االختيارية المخالفة هو العقوبة
 العقل من وشرائطه مقدماته بحصول ليف التك صحة بعد السياسيات أرباب

 . المكلف إلى التكليف ووصول والقبيح الحسن بين والتمييز
 وثيـاب يعاقـب وبه بالتكليف شرفه والحيوان اإلنسان بين المميز العقل

 يعـرف وبـه مخالفته وقبح الموالي مولى طاعة بوجوب يحكم بالعقل ألنه
غيـر مـن وإرادة باختيـاره ه خالف فإذا والعقاب الثواب ودار وحقه المولي



٤٠ 

 األمر أن كما عقوبته بصحة العقالء كافة وعقل عقله بحكم وإلجاء اضطرار
 . المتمدنة الممالك في الجارية القوانين مخالفة في

 على العقوبة صحة في المالك هو فيها العقوبة صحة في المالك هو فما
 اإلنـسان أفـراد طينة اختالف كيفية في للناظر فالبد الموالي مولى مخالفة

 ملـة كل في العقوبة صحة مالك من ذكر ما كون من فيه الواردة واألخبار
 أحد وسجين علين طينة من اإلنسان خلق بواسطة اختل عينة نصب ونحلة
 فحكم وإال صحتها بعدم حكم العقوبة بصحة العقالء حكم موضوع أركان
 . بحاله والعقالء العقل
 جميع من واجبا كان لما بالذات ود الوج واجب أن فاعلم ذلك عرف إذا

 قبضه فإن القابل الموضوع عن الفيض قبض عليه يمتنع والحيثيات الجهات
نقص مـستلزم القابـل جانب في نقص وعدم االستعداد تمامية بعد  فـي ـل

 . عنه تعالى فيه إمكان جهة أو الفاعل
 الظلـم صدور وامتناع القبيح صدور عدم كلزوم والوجوب اللزوم وهذا

ارا مريـدا بكونـه يـضر ال إرادي اختيـاري عنه إذا قـادرا مخـت  تمـت ـف
 المبـادئ مـن والوجـودات الفيوضـات أفيضت القوابل في االستعدادات

 . العالية
 للتناسـب المواد وقابلية االستعداد بمقدار الوجودي الفيض إفاضة وأما

 قبولهـا يمكـن ال بينهمـا االتحادي الطبيعي للتركيب والصورة المادة بين
 عمـا منعهـا يمكـن ال كمـا اسـتعدادها مقتضى من واكمل ألطف ورة ص

. عرفت كما له استعدت



٤١ 

ى الحنـين فـي اإلنـسان نفوس اختالف منشأ اعلم ثم  أو الخيـرات إـل
 . مهماتها نذكر كثيرة أمر والشقاوة السعادة موجبات إلى والميل الشرور
 المـواد علـى اإلفاضة اختالف اختالفها ومنشأ نفسها في اختالفها منها

 . لها المستعدة
 أن اإلنسانية الصورة بقبول تستعد التي النطف أي المواد اختالف ومنشأ

 فتفـرز أعمالهـا فيها القوى عمل بعد الخارجية األغذية من تحصل النطف
 فـي هـي المثـل لتوليد أجزاء األغذية فضول من فصول من المولدة القوة

 اللطافـة فـي االخـتالف هايـة ن مختلفة األغذية كانت ولما النطفة الحيوان
 فإذا فيها منها الحاصلة النطف تختلف محال فال والكدورة والصفا والكثافة
ول خـاص اسـتعداد لها يكون صافية لطيفة أغذية من النطفة حصلت  لقـب
 . الكثيفة اللطيفة من المختلطة أو الكدرة الكثيفة للمواد ما غير الصورة
 إال بهـا يحيط ال كثيرة أنواعها ج والتمزي لالختالط أن عليك يخفى وال

 مقـدار علـى هي إنما المواد على اإلفاضات أن آنفا عرفت وقد تعالى اهللا
 . عليها اإلفاضة قصور يمكن وال يتعداها ال استعداداتها

 دخالة لهما فان وعدمها األرحام وطهارة وعدمه األصالب شموخ : ومنها
 فـي ذكـر مـا إلى شار أ وقد واألفاضات االستعدادات اختالف في كاملة
 : تقول حيث عليه اهللا صلوات اهللا عبد أبى سيدنا زيارة

 فـسمى المطهرة واألرحام الشامخة األصالب في نورا كنت انك اشهد
. نورا وصفائها لطافتها لكمال النطفة



٤٢ 

 زمـان آداب ومراعـاة وأوقاتهـا والمقاربـة النكـاح آداب مراعاة ومنها
 دخالـة ممالـة ذلك غير إلى المرضعة و الزوجة وانتخاب والرضاع الحمل
 . وروحه الطفل بدن المزاج في كاملة

 المختلفة والعلوم والمعاشر والصاحب والمعلم والمربي للمحيط أن كما
 . مشاهدة عجيبة تأثيرات ذكرها ويطول حصرها يعسر مما ذلك غير إلى

 قبلـه بـل خلقـة بدو من الهيولى دار في واقع انه بما اإلنسان وبالجملة
 تحـت واقع النشأة هذه من انتقاله زمان إلى السابقة المواد اختالف سب ح

 مـن عمـل فـي وإلجائه اضطراره يوجب ال ذلك كل لكن الكائنات تأثير
 يـد كحركـة والعقـالء العقـل لذي حركاته تعد بحيث االختيارية أعماله

 عنـد مؤاخذ غير أعماله في ويكون واختباره قدرته عن خارجه المرتعش
 وشـموخ المـادة لطافـة مـن التوفيق أسباب جميع له حصل فمن العقالء

 مـع نحـصها لم مما وغيرها عدوناه ما آخر إلى األرحام وطهارة األصالب
 هـو ومـا واإلرادة واألرحـام والتميز العقل قوة في مقابالتها له حصل من

 مـضطر ذلـك ال السواء على والعقالء العقل لدى العقوبة صحة في دخيل
 . والعيان بالضرورة الشر فعال في ذلك وال الخير ال فع في وملجأ
 صـحة فـي واألمصار األعصار جميع في العقالء حكم موضوع هو فما
 وجهـل اضـطرار بال ه واختيار وإرادته علمه عن الفعل صدور من العقوبة
 يختل ال الطينات فباختالف ذلك في تفاوت بال كليهما في حاصل وإلجاء

 نحـو حول تحوم كثرتها على الطينة واختبار ة العقوب صحة أركان من ركن
 العقـل حكـم موضـوع هو بما يضر ال مما منها يقرب ما أو الحقائق هذه

على حمله أو تأويله من البد الجبر ظاهره يكون وما العقالء وكافة الصريح



٤٣ 

 علـى المتظافرة واألخبار الحق وصراح البرهان لصريح مخالفتها بعد التقية
 . يض والتفو الجبر نفي

 األئمة مذهب من الضروريات من األمرين بين األمر يكون أن يبعد ال بل
 . البرهان إلى المحتاجة الغير

 . والفضة الذهب كمعادن معادن الناس قوله مغزى ظهر ذكرنا ومما : تنبيه
 وكـدورة صـفائا جوهرهـا فـي البـشر نفوس اختالف عن كناية فإنه

 . صية والخا النوعية الصور في المعادن كاختالف
 من فان أمه بطن في شقي والشقي أمه بطن في سعيد السعيد قوله وكذا

 المنقطعـة الغيـر وللـذات المتناهيـة الغيـر الدائمة الراحة إلى أمره ينتهي
 ال قالئـل أيام في كان وان أمره أول من سعيد فهو المحدود الغير والعطاء

 . الشقاوة نب جا في وكذا وشدة تعب في المتناهي الغير وبين بينها نسبة
 بـدو فـي النفوس اختالف من عليه نبها ما منه المراد يكون أن ويمكن

 ممـن تكـون نورانية لطيفة اللطيفة المادة على المفاضة النفس فان النشوء
 مـا ذلـك وعكـس خيرة سعيدة فهي السعادة موجبات الخيرات إلى تحن

 يخـرج ال والميـل الحنـين هذا أن عرفت وقد الكثيفة المادة على يفاض
 . واإلرادة االختيار عن النفوس
ي بـن محمد عن الصدوق للشيخ التوحيد في ما ذكرنا ما ينافي وال  أـب
 : قال عمير

 : اهللا رسول قول معنى عن السالم عليه جعفر بن موسى الحسن أبا سألت
 علم من الشقي : فقال أمه بطن في سعيد والسعيد أمه بطن في شقي الشقي

فـي وهـو اهللا علم من والسعيد األشقاء عمل مل سيع أمه بطن في وهو اهللا



٤٤ 

 عليـه اله صلى قوله معنى فما له قلت السعداء أعمال سيعمل أنه أمه بطن
 واألنس الجن خلق وجل عز اهللا إن : فقال ؟ خلق لما ميسر فكل اعملوا واله

 الجـن خلقـت ومـا : وجـل عز قوله وذلك ليعصوه يخلقهم ولم ليعبدون
 على العمى استحب لمن فالويل له خلق لما كال فيسر . ليعبدون إال واإلنس
 . الهدى
 الشر إلى أمره ينتهي الذي هو األشقاء عمل سيعمل انه اهللا علم من فان
ت التـي والنطفة السجين من طينته تكون الذي وهو النار والى  مبدئـه كاـن

 االختيار ينافيان وال السعادة جانب في وكذا كدره صلبه خبيثة نطفة القابلي
 . الشريف الحديث ذيل في إليه أشار كما رادة واإل

 الالئـق هـو ما القابلة المواد على افاض وان تعالى اهللا أن اعلم تحقيق
 سـعيدها النفـوس فطـر تعالى لكنه باهللا والعياذ وبخل ضنه غير من بحاله

 فجبلـة المطلـق بالكمال العشق أي اهللا فطرة وشريرهاعلى خيرها وشقيها
 شـر ال وخيـر فيه النقض كمال إلى الحنين إلى ا وقضيضه بقضها النفوس

 . فيها عجز ال وقدرة فيه جهل ال علم والى فيه ظلمة ال ونور فيه
 فطـرة الفطرة هذه ويتبع المطلق الكمال عاشق بفطرية اإلنسان والجملة

نقص وعن اإلنزجار فطرة هي فيها أخرى  أن ومعلـوم كـان نقـص أي اـل
 نحو على الكماالت وسائر والقدرة لعلم وا الصرف والجمال المطلق الكمال

 المطلـق هو فهو تعالى اهللا في إال توجد ال وحد نقص شوب بال اإلطالق
 . كمال كل وصرف الوجود وصرف

 وفـي الغافلين من كان وان تعالى إليه ويحن اهللا جمال عاشق فاإلنسان
ى أال التوحيد وفطرة المعرفة بفطرة الفطرة فسرت الروايات ن تطمـئ اهللا إـل



٤٥ 

 ونهايـة الغايـات غاية تعالى وهو والمصير والمآب المرجع وإليه القلوب
 الفطـرة الفطرتين هاتين على الناس فطر وعنايته بلطفه تعالى فهو المآرب
 االنزجار فطرة هي التبعية والفطرة المطلق بالكمال العشق فطرة هي األصلية

 بهمـا اهللا ى إل جناحان وهما معراجه ورفرف سيره براق لتكون النقص عن
 بعـض فـي الفطرة أحكام فصلنا ولقد وجنابه اهللا فناء وهو وكره إلى يطير

 والجهل العقل جنود حديث شرح في سابقا كتبنا ما سيما والكتب الرسائل
 تعالى منه التوفيق اآلن إلى يشملني ولم شرحه خالل في قلمي جف ولقد

 الكثـرة أحكام في خول بالد والشكر الحمد وله تعالى اهللا وابتالني إلتمامه
 . المعول وعليه المشتكي وإليه
 عن سيحجب بأنه تعالى لعلمه بفطرته اإلنسان يترك لم تعالى اهللا إن ثم
 الوهمية والقوة والغضبية الشهوية الحيوانية بالقوى بابتالئه المخمورة الفطرة

 شخصا وبقائه عيشه في إليها الحتياجه فطره منذ معه القوى وهذه الشيطانية
 حجبه إليها الجبلي الحنين لكن تعالى إلى وسلوكه وسيره رقاه وفي ونوعا

 تكـون ومنذرين مبشرين رسال تعالى اهللا فبعث سيره عن ومنعه فطرته عن
 سـيره فـي وإعانتها عنها الحجب لرفع الفطرة مقتضى طبق على أحكامهم
 مـع أو ابتـداء األصـلية الفطـرة مقتضى طبق على إما فأحكامهم وسلوكه
نفس فـضائل والى وصفاته وأسمائه ومعارفه اهللا إلى كالدعوة الواسطة  اـل

 الذي والحج تعالى اهللا إلى المؤمن معراج هي التي وكالصلوات وكماالتها
 . وأشباهها تعالى إليه الوفود هو

 األوثـان وعبـادة والـشرك الكفـر عن كالزجر التابعة الفطرة مقتضى أو
النفس تمنع مما القبيحة واألفعال دميمة ال األخالق وعن غيره إلى والتوجه



٤٦ 

 ويكون النفس تقوى هو الذي والصوم بالتقوى واألمر اهللا إلى الوصول عن
 . جزائه وهو هللا

 برفـع مربوط أي الفطرة لمقتضى مطابق تعالى اهللا أحكام حل وبالجملة
 المعرفـة هو األسنى والمقصد األصلي والمقصود مقتضاها وإحياء حجمها

 عبـاده علـى تعـالى عناياتـه مـن ذلك كل تعالى اهللا باب ى إل والوصول
ى وإرجـاعهم الطبيعـة سـجن عـن لتخلصهم  ومقـر المقـربين مـأوى إـل

 . المخلصين
 والقلـوب المريضة األرواح لعالج ربانية وأدوية إلهية ألطاف فالتكاليف

ى الظلمات من ومخرجها األرواح ومربى النفوس أطباء واألنبياء العليلة  إـل
 عنايات من القيامة في والمواقف البرازخ بل الكمال إلى النقص ومن النور

 مـن يخـرجهم يـزال فال النار إلى هم أمر ينتهي لئال العباد على تعالى اهللا
 األدويـة بتلـك تـشف لم فأن المروحية عللهم لشفاء آخر إلى المستشفى

 وإال يـة اإلمكان مع للتصفية باهللا والعياذ دخول بدمن فال الكي الدواء فاخر
 . فيها فللقرار

ى وطريق وعناية لطف المؤمنين من العصيان أهل إلى بالنسبة فالنار  إـل
 أصـحاب فهـم وغايـة جزاء النار وأصحاب الكفار إلى وبالنسبة اهللا جوار
 كَِثيرا ِلجهنَّم ذَرأْنَا ولَقَد { ، مصيرهم لهيبون ناريون وهم النار ومأواهم النار
ِمن اِإل الِْجن١٧٩ / األعراف ( } نِس و ( . 

 والحمد المقام يناسب حسبما والقدر الجبر مسألة في الكالم بعض هذا
 الخمـيس يـوم تبييـضه عن الفراغ وقع وقد وباطنا وظاهرا وآخرا أوال اهللا

. همدان مدينة في ١٣٧١ المبارك اهللا شهر من بقين لخمس
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